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Збор два за дваесет и првиот број
Кога уредникот на Македонска Ризница ме покани да го напишам воведот во новиот број, најпрво 
рефлексно ми дојде да ги прелистам претходните изданија и да видам какви боречки зафати се 
случуваат во воведот пред секое издание - нормална реакција пред да прифатам или одбијам (јес, 
не сум најредовниот читач) чисто за да го видам куќниот ред и покрај срдечноста на домаќините. И 
речиси сите текстови кои ги прочитав по случаен избор флертуваа, се допираа со колено со славното 
минато на Македонија (добро, добро, јасен ми е насловот на весникот и содржината во него), а со 
мало прсте предупредуваа на невреднувањето на своето и опоменуваа за важноста на мотивирачко 
најдено низ истрајноста на нашиот народ со која ќе чекориме со балетски, гимнастичарски чекори 
напред во иднината. Еден ден, сигурно. 

Не беше тешко да се заклучи дека сите играме од иста, иако мене малку поинаку ми прелета пилето 
кога го пуштив низ овој простор кој ми го отстапија добрите луѓе од Македонска Ризница. Јас 
историјата не ја гледам како супститут за нужностите од реалноста, туку како референтна точка за 
проверка на компасот од бродот со кој пловиме. Џони Штулиќ (ете, роден Македонец) викаше: „Није 
важно одакле сам, све док знадеш куда путујем...“. Можеме „да не си го знаеме беровското сирење“, 
а да чезнееме по холандската фета. Тоа не е кардинален фаул, бидејќи се работи за вкусеви. 

Далеку поголем фаул е да читаме слепо за македонските историски великани и така да се фрлиме во 
најголемиот грев кој ќе ја осиромашува нашата ризница и ќе банкротираме душевно, ќе заборавиме 
каде сме патувале ние, каде патувале и оние на кои им се восхитуваме. 

Тоа што Панко Брашнаров бил светски мегацар не значи дека таков ќе сум и јас или ти, не значи дека 
ни е предодредено нештото и дека некој нас ни должи и поради тоа нè мрази и сака да нè нема. Тоа 
значи само дека Панко Брашнаров бил одличен во своето време, а јас и ти треба да се трудиме, секој 
ден да оставиме доволно материјал за идните генерации да ни дигаат споменици нам. Ако нив не им 
оставиме ништо наше, ако се што е наше е временски туѓо и старо, ништо не сме направиле. 

Ако сакаме нашите деца да ни градат споменици, само затоа што ние сме граделе споменици, за 5 
генерации нема да се знае кој има споменик бидејќи ја описменил половина Европа, а кој затоа што 
му дигнал споменик на просветителот. Јас сакам да создадеме материјал за споменици кои ќе ни ги 
прават нам идните генерации не за да сјаат гордо натопорени по плоштадите и крстосниците, туку ќе 
стојат скриени во една ризница во едно одајче во душата на секој Македонец. Скривница со ризница 
која нема да тежи, туку ќе облагородува. Нека е  честит новиот  број, да сте ми живи и здрави. За Неа. 

Бетмен велит
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БЕЛЕШКА ЗА „СЛАВОФОНИТЕ“

 Во прилог ви пренесуваме оригинален 
документ од министерството за надворешни работи 
на Грција, со ознака „строго доверливо“, во превод од 
грчки на македонски јазик, во којшто сосема децидно 
се прикажува антимакедонската политика на режимот 
во Атина, со системски мерки за денационализација 
и асимилација на Македонците во Егејскиот дел на 
Македонија.
 Намерата ни е да ја анимираме и запознаеме 
македонската и меѓународната јавност со политиките 
и практиките од страна на Атина, за континуираното 
и систематско грчко државно уништување на 
Македонците во Егејскиот дел на Македонија.
 Документов, Македонците во Република Грција 
ги третира како „Славофони“ и „Славомакедонци“ а 
македонското прашање како „гнојна рана“.

 Во последните пет години, по иницијатива 
на Министерството за надворешни работи, беа 
направени многу обиди за пореалистично соочување 
со темата за славофонскиот елемент во Западна 
Македонија (н.з. се мисли на Западниот дел на 
Македонија во рамките на Република Грција). 
Најглавна мисла беше дека треба да се дејствува 
не само со соодветна надворешна политика, туку 
и со интензивни внатрешни мерки насочени кон 
асимилација и приклучување кон националната грчка 
целина на споменатиот славофонски елемент, со што 

ќе беше можно, во подалечно временско растојание, 
да се затвори оваа гнојна рана.
 
Обидите беа правени како што следува:

 I. Најпрво, по иницијатива на началникот на 
ГЕЕТА (Генералштабот) генералот Фронтистис, во 
декември 1958 година беше свикано советување со 
претставници од Министерството за надворешни 
работи, КИП (Централна известителна служба) 
и Министерството за внатрешни работи (Управа 
за странци). Советувањето едногласно заклучи 
дека голема опасност ќе донесе продолжувањето 
на неактивниот став на грчката држава спрема 
југословенската и бугарската пропаганда, а особено 
дејствувањето на бугарските и славомакедонските 
организации во странство. Врз таа основа се утврдија 
и одредени предлози, за кои што се реши тие да 
претставуваат предмет на меморандум што требаше 
да се поднесе до господинот претседател на Владата 
заради добивање негово одобрување.
        И навистина, по иницијатива на господинот 
Фронтисти, се состави меморандумот чиишто главни 
насоки беа следните:
        1. Се нагласуваше опасноста што се надвиснува 
над Грција со оживувањето на македонското прашање 
од Југославија и од Бугарија, како и од организациите 
кои работат во странство.
        2. Се подвлекуваше опасноста што се пројавува 
на невралгичната гранична област - присуството на 
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збиено ксенофоно (со туѓ јазик) малцинство за сите 
години од приклучувањето на Македонија кон Грција.
 3. Заради соочување со опасностите се 
предлагаат двострани мерки:
 А) Во странство: мерки кои се однесуваат на 
спротиставување на славомакедонската пропаганда 
со назначување аташеа за просвета во важни амбасади 
и конзуларни власти или на пет способни личности 
и нивно овозможување, со сите нужни средства, за 
корисно реализирање на нивната задача.
 Б) Во внатрешноста:
 1) Во Атина формирање 
координационакомисија на чело со директорот на А 
- Бирото на Генералштабот со членови-претставници 
на: Министерството за надворешни работи, 
Министерството за внатрешни работи, Министерството 
за социјални грижи,Министерството за земјоделство, 
Министерството за образование, Министерството за 
стопанство и КИП (Централната известувачка служба). 
Оваа комисија да биде одговорна за спроведување во 
дело на донесените одлуки.
 2) Поставување координатор во 
Министерството за Северна Грција и негово 
назначување како еден од главните инспектори на 
префектурите.
 3) Доделување посебен фонд за 
гореспоменатата цел.
 4) Развивање интензивна активност од 
Друштвото за македонски студии и на ИМХА 
заради спротивставување на „славомакедонската“ 
пропаганда.
 5) Сеопфатни мерки од просветна, полициска, 
воена итн. природа заради асимилација и погрчување 
на славофоните, но и други мерки коишто имаат 
цел истребување - откорнување на овој елемент 
преку начинот на олеснување на иселувањето и 
подметнување на иселувањето на славофоните во 

странство, бескомпромисно одбивање за враќање 
на славофоните-бегалци, како и методично и на 
стадиуми преселување на словеноосознаените на 
разни места јужно од реката Бистрица (Алиакмонас).

 II. Потоа следуваше период на целосен 
застој на темата за соочување со славофонскиот 
елемент сè до јуни 1959 година, т.е. до другиот ден по 
потпишувањето на пограничниот договор за движење 
меѓу Грција и Југославија. На овој датум - беше составен 
од директорот на А-Политичката управа, амбасадорот 
господинот Химариос, од амбасадорот господинот 
Николареизи и на поранешниот амбасадор во Белград, 
генерал господин Цакалотос - заеднички меморандум 
што му беше поднесен на министерот за надворешни 
работи, господинот Аверов. Со Меморандумот, 
главно, се потврдуваше претходно проектираниот 
Меморандум на господинот Фронтистис, но со една 
основна разлика. Повеќе не стануваше никаков збор 
за искоренување на славофоните, поради основната 
мисла на новиот меморандум дека славомакедонскиот 
елемент од Западна Македонија, освен на мал број 
локации, не бил задоен со непријателски став кон 
Грција, туку во неговите редови имало неопределен 
број лица со разновидна свест, кои не требало да 
им бидат оставени на дофат на туѓите пропаганди 
и кои за тоа имале олеснителни околности преку 
зборувањето на славофонскиот идиом и дека се 
работи за двојазични лица. Славофоните од Западна 
Македонија, се нагласуваше во Меморандумот, се 
аналогни на оние кои живеат во Алзас: иако зборуваат 
на некој германски дијалект, не е можно да се 
сметаат за Германци, како и албанофоните од Атика, 
Куцовласите од Епир и други... на кои националното 
чувство не може да им се порекнува со сигурност. 
Поради тоа, се повлекува потребата за асимилација, 
но по стадиуми. Се веруваше дека славомакедонците 



ќе го научат перфектно грчкиот јазик, но во првиот 
стадиум ќе го употребуваат него паралелно со 
славомакедонскиот идиом, а на крајот ќе го прифатат 
грчкиот јазик. Во заклучокот се нагласуваше дека 
е потребно „да го пренесеме кај ова население 
чувството на наклоност, љубов од грчката држава кое, 
за несреќа, не беше секогаш почувствувано, а секогаш 
беше заменувано од неспособни службени лица со 
неоправдано малтретирање“.
        Меморандумот беше прочитан од господинот 
министер кој, согласувајќи се со содржината, ги 
упати составувачите во Министерството за внатрешни 
работи, со цел заедно да го проучат начинот на 
неговото ставање во примена. И навистина, во време 
на средбата со господин Макрис, кога е воден долг 
разговор, господинот министер не само што се 
приклучи без никакво оградување кон Меморандумот, 
туку уште повеќе навлезе во темата, и вети дека со него 
ќе го запознае претседателот на Владата и постапката 
што ја стори потоа.

 III. Понатаму, по налог на господинот 
претседател на Владата, Канволопулос на 8 октомври 
1959 година беше свикано советување под негово 
претседателство, на кое зедоа учество министрите за 
надворешни работи, претседателството на Владата, 
националната одбрана, замениците-министри за 
внатрешни работи и на претседателството на Владата, 
началникот на КИП (Централната известителна 
служба) и началникот-директорот на А-Политичката 
управа на Министерството за надворешни работи.
 По излагањето на министерот за надворешни 
работи, господин Аверов, беше едногласно прифатена 
констатацијата дека за Западна Македонија до 
моментот не се нашло доволно интересирање од 
грчката држава, па беше прифатен план, чиишто 
главни линии беа: 

 1. Назначување главен координатор со 
седиште во Солун,
 2. Доделување фонд од 15 милијарди 
драхми годишно за соодветна употреба од главниот 
координатор за државното интересирање кон 
населението,
 3. Формирање на Координациона комисија 
со седиште во Атина од претставници на сите 
заинтересирани министерства за помагање на 
активноста на координаторот.

        IV. Но, речиси година помина, а горедонесените 
решенија останаа на хартија. Затоа, по барање на 
А-Политичката управа на министерот за надворешни 
работи свикано е советување во август 1960 година под 
претседателство на министерот на Претседателството 
на Владата, господинот Џацос. На советувањето 
учествуваа министерот господин Макрис, генералот
директор господин Паламас, претставник на ГЕЕТА 
(Генералштабот), како и директорот на А-Политичката 
управа. И повторно се подвлече потребата што е можно 
поитно спроведување на решенијата од претходното 
министерско советување од октомври 1959 година. 
Посебно се донесе одлука за назначување главен 
координатор - висок службеник на Министерството 
за надворешни работи, по избор од господин Макрис, 
а со предлог како инспектор за префектурите... Нему 
задача му беше да ја обиколи Западна Македонија во 
време од месец и половина, заради лично потврдување 
на недостатоците и потребите на заинтересираното 
население, особено за училишта, цркви и друго, а по 
враќањето да ги предложи потребните мерки што 
требаше да се преземат.

 V. По еден месец, тие се состанаа во 
Кифисија, под претседателство на господин Аверов, 
господинот Макрис, Паламас и долупотпишаниот. По 



подолговодената дискусија, се реши да се состави 
извршна комисија за покренување на мерките што беа 
оценети како цел заради соочување со словенската 
пропаганда во Македонија. Во оваа комисија 
за членови се одредија долупотпишаниот, како 
претставник на министерот за надворешни работи и 
претпоставениот висок службеник на Министерството 
за внатрешни работи. Двајцата имаа задача да се 
состануваат одвреме-навреме и да пристапуваат кон 
потребни излагања кај своите министри.

 VI. Заради поддршка на горното решение, 
како и заради преземање дефинитивно исто такво 
решение, на 9 ноември беше свикано советување 
во Министерството за надворешни работи под 
претседателство на министерот господин Аверов, 
на кое учествуваа министерот за внатрешни работи 
господин Макрис, префектите на Лерин, Костур и 
Јанина, главниот командант на жандармеријата на 
Западна Македонија, господин Романос, инспекторот 
на префектурите господин Карамбоцос, како и 
долупотпишаниот. Беше одлучено, врз основа на 
решенијата, да се пристапи кон спроведување мерки, 
а Комисијата, составена од господин Карабоцос, 
господин Романос и долупотпишаниот, да заседава 
секоја прва среда во месецот во Министерството за 
надворешни работи, и нејзините извештаи да им се 
доставуваат на двајцата министри: за надворешни и 
за внатрешни работи.
 Особено значење имаше фактот дека на ова 
советување се реши за формирање детски градинки 
во славофонските села на Западна Македонија, 
изградба на цркви или поправка на оштетените 
во време на Граѓанската војна, како и извршување 
општополезни инвестиции во таа област.
 Периодот што следеше покажа извесни 
резултати. Навистина, тричлена комисија, состанувајќи 

се еднаш месечно, во време од пет месеци состави и 
поднесе план за формирање детски градинки, како и 
за изградба на училишта и цркви во славофонските 
села на околиите Леринска и Костурска. Исто така, 
таа се погрижи за покривање на трошоците на 
градинките одржувајќи лични контакти со министерот 
за финансии господин Папаконстантину. Во разговор 
со господин Химариос и Карамбоцос, господинот 
министер вети дека ќе оддели на располагање 
веднаш пет милиони драхми за таа цел, а ќе обезбеди 
уште пет до крајот на економската година. Исто така, 
претседателот на Владата, кому му беа дадени на увид 
горните планови, го одобри формирањето на детски 
градинки во славофонските села, кои имаат повеќе од 
30 деца, како и изградбата на одреден број цркви и 
училишта.
 Комисијата се погрижи и за доделување 
печатница во вредност од петстотини илјади драхми 
на Културното друштво „Аристотелис“ од Лерин, од 
кои 300 илјади беа од Министерството за надворешни 
работи, и за прием на 20 славофони стипендисти - 
ученици во установата Тосицион во Кифисија заради 
универзитетски студии.
 Поради тоа што мерката за отворање 
на детските градинки и други работи доцнеше 
неоправдано, Комисијата оценувајќи дека понатаму 
никаква друга цел не постига, им предложи на 
своите министри нејзино распуштање. Надлежните 
молчеливо се согласија и така таа престана да работи. 
Иако кусо, сепак нејзината работа беше полезна, 
затоа што ги постави темелите и ја изврши задачата 
на осветување на делото со долг здив, под знакот 
на практични мерки што имаа цел асимилација на 
славофонскиот елемент.
 
 VII. Помина време од една година, во кое 
ништо не се преземаше. На 17 мај 1962 година, по 



иницијатива на ГЕЕТА (Генералштабот), т.е. на неговиот 
началник господин Фронтистис, се одржа советување 
под претседателство на потпретседателот на Владата, 
господин Каналопулос, со учество на министерите 
за национална одбрана, за надворешни работи и 
за внатрешни работи, претседателот на Владата, 
потсекретарот на Министерството за внатрешни 
работи и началникот на Генералштабот, на кое се 
донесоа решенија кои не се оддалечуваа од оние 
што беа донесени во 1959 година. Пак се назначи 
главен координатор за славофоните во интерес на 
националните ставови, се именува многу искусен 
висок функционер на Министерството за надворешни 
работи, господин Василијадис со звањето „инспектор 
на префектурите“. Истовремено се донесе одлука 
за формирање Извршен одбор, составен од 
претставници на разни министерства и организации, 
кој ќе му помага на координаторот во неговата работа.
 Новиот главен координатор потоа се прифати 
со својата работа и покажа интензивен ритам во 
работата. Во приближно една година време од своето 
работење, беше веќе во состојба на 19 март 1963 
година да го извести Координациониот одбор за 
следните постигнувања:
А. Детски градинки
 Во текот на јуни се предвидуваше довршување 
и комплетирање на одредените 40 детски градинки. 
Во пресврт на идната учебна година 1963-64, повторно 
да ги предаде потребните уреди од Министерството 
за социјални грижи. Трошоците за оформувањето на 
секоја детска градинка изнесуваа по 150.000 драхми, 
а трошоците за нивната работа по околу 200.000 
драхми годишно.

Б. Издавање весник
      Извршената работа, по добивањето мислења за 
согласност од Министерството за надворешни работи 

и помошникот министер на Претседателството на 
Владата, дозволуваше согледување дека ќе биде 
можно издавањето на неделен весник во Лерин 
во текот на летото. За таа цел да биде користена 
печатницата што му е дадена со таа намера на 
Друштвото „Аристотелис“.

В. Стипендии
 Од Нејзиното Височество Кралицата беа 
примени на разговор господата Фронтистис и 
Василијадис, кои ја известија за намерата на Владата, 
во вид на предлог, да обезбеди стипендии за 150 
млади славофони за секоја година, кои ќе бидат 
избирани од VI клас на основното училиште сè до 
универзитетот, кои ќе пројават интерес за управата, 
војската, просветата и црквата.
        Во одговорот Нејзиното Височество Кралицата рече 
дека ова решение го гледа како единствено и дека 
од средствата на кралската социјална заштита ќе ја 
помогне оваа активност до бројот од 500 стипендисти 
во износ од 3.500.000 драхми годишно ако државата 
ги обезбеди средствата за 150 стипендисти.

Г. Општински библиотеки и подвижни библиотеки

 Во согласност со решението на министерот 
за образование се предвидуваше формирање 
општински библиотеки во Западна Македонија со 
сума од 2.000.000 драхми за период од четири години. 
Координациониот одбор предложи проширување на 
оваа мерка со вложување 500.000 драхми за подвижна 
библиотека што ќе работи во трите окрузи: Лерински, 
Костурски и Воденски.
 Мерки кои се однесуваат за пополнување на 
испразнетите места за свештеници, организирање 
образовно-културни екскурзии на славофони во Јужна 
Грција, помагање на образовно-културните друштва 



во Западна Македонија, дополнителни образовни 
собири на секретарите на општините и учителите, 
подигнување споменици на македонски (н.з. се мисли 
грчки) борци во селата на Леринско и Костурско, како 
и формирање и работа на месни координациони 
одбори (како што е главниот координатор - префектот-
воениот командант, началникот на жандармеријата 
од секој округ, заради помагање на делото на 
главниот координатор) беа или во зародиш, или веќе 
беа постигнати.

 VIII. И додека работите се одвиваа под толку 
добри предзнаци, ненадејно се јави замена на 
господинот Василијадис кон средината на април од 
генерал Фронтистис. Последниот, пред преземањето 
на должностите, се прифати лично да поднесе до 
претседателот на Владата опширен меморандум, 
според неговото мислење, за потребите на Западна 
Македонија. Меморандумот го поднесе, но никакво 
понатамошно продолжение на споменатите дејствија 
немаше. Од тој датум славофоните оставени се пак 
на својата судбина. Детските градинки, изградени 
со такви жртви, останаа некомплетирани и не се 
преземаше никаква грижа за нивното оспособување, 
што претставува предуслов за нивното работење во 
идната учебна година. Не се продолжи со благородната 
мисла на Нејзиното Височество Кралицата од 
нејзините извори со сума од 3.500.000 драхми за да се 
помогне стипендирањето на 500 стипендисти млади 
славофони, работа која ќе значеше поставување на 
крајниот аголен камен на целото дело. Издавањето на 
весникот престана. И така натаму.

 IX. Во вид на заклучок нека ни биде дозволено 
да нагласиме дека во време од четири години, 
следејќи ги непрекинатите обиди за унапредување 
на односната тема, констатиравме дека секогаш 

кога се наоѓаме на патот кон остварување на делото 
застанувавме, како да интервенираа невидливи 
мрачни сили. Така, додека премиерот, министрите 
за надворешни работи, за внатрешни работи и за 
финансии и претседателот на Владата беа секогаш 
согласни за преземање на потребните мерки, во 
практиката овие мерки толку доцнеа, а некои и 
значително, што малкуте постигнати успеси се 
неаналогни и сиромашни во однос на изразените, во 
почетокот, добри намери на надлежните фактори. Но, 
и тие малку мерки можеа правилно да се реализираат 
и да претставуваат добар почеток ако барем се 
оставеше целосно да продолжи нивното довршување 
од господин Василијадис. Наместо тоа, тој се отстрани, 
а негов наследник никогаш не се назначи.
        Горните заклучоци се крајно жални, затоа што 
говорат за отсуство на целосно сознание на државата 
за денешните состојби во невралгичната област на 
Западна Македонија, од формирањето на Република 
Скопје ни налагаат без одлагање и губење време, 
конкретно да се соочиме со таа тема. 

Во Атина на 21 јуни, 1963 година
К.Химариос - ополномоштен министер

Превел од грчки: 
Ристо Ламбров Пејовски



 „Der Motor ist eine Waffe”,1  („И моторот е 
оружје“), е една од фразите што најдобро ги отсликува 
принципите на „Молњевитата војна“ („Blitzkrieg“): 
брзина, изненадување и длабока пенетрација на 
оклопни-моторизирани единици, инаку, изречена од 
СС-мајорот Курт „Панцер“ Маер, 2  при навлегувањето 
на претходницата на СС бригадата „Адолф Хитлер“ 
во Битола за време на Априлската војна во 1941 
година.

За време на Априлската војна во 1941 година, во 
Македонија продре СС бригадата „Адолф Хитлер“, 
една од најдобрите единици на Вермахтот во Втората 
светска војна. Таа е првата покрупна воена формација 
на Вооружените сили на СС (Waffen SS), кои од март 
1940 година, започнаа да се етаблираат како посебен 
род на Вермахтот. СС бригадата „Адолф Хитлер“, беше 
елитна од секаков аспект. Физичките предиспозиции 
и кондиција на војниците, кои мораа да бидат најмалку 
1,83 м високи; високиот морал, што произлегуваше од 

идеолошката-нацистичка индоктринација; модерното 
вооружување и воен материјал со кој располагаше; 
современата вооружена тактика што ја применуваше. 
Во составот на СС бригадата „Адолф Хитлер“, за 
време на Априлската војна, влегуваа: три пешадиски-
моторизирани баталјони, со по пет чети, еден 
артилериски полк, со два артилериски баталјони, 
еден „тежок“ баталјон (со по една чета за копнена 
артилериска поддршка, тенкови, самоходна 
артилерија, тешки минофрлачи, тешки митралези); 
еден извидувачки, еден моторизиран инженериски 
баталјон, еден противвоздушен баталјон и логистика. 
Истата, за време на балканската кампања на Вермахтот 
(Balkanfeldzug), броеше 10.796 војници и офицери на 
Вооружените сили на СС.3  Командант на бригадата 
е СС генералот (SS-Obergrupenführer) Јозеф „Сеп“ 
Дитрих (Josef “Sep” Dietrich).4 

За време на Априлската војна, Курт „Панцер“ Маер 
имаше чин на СС-мајор (SS-Sturmbannführer)  и 

СС бригадата Адолф Хитлер во Македонија 
според сеќавањето на Курт  Панцер  Маер “

1 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage. VDM Heinz Nickel, Zweibrücken, 2006, 53.
2 Курт „Панцер“ Маер (Kurt Meyer-Pazermeyer), на 1 август 1944 година, на 33 години, стана најмладиот генерал на Вермахтот. Роден е 
на 23 декември 1910 во Јерксхајм (Долна Саксонија-Германија). Во јули 1943 година, со чин СС-потполковник (Obersturmbannführer), 
стана командант на 25. СС оклопно-гренадерски полк од составот на 12. СС оклопна дивизија „Хитлерјугенд“, додека на 1 август 
1944 ќе го преземе командувањето врз истата дивизија, со чин СС-генерал (Oberführer). Заробен е на 6 септември 1944 година, во 
близината на Амиенс (Франција). Ослободен е во 1954 година. Умира во Хаген (Германија), во 1961 година, на 51 година, поради 
срцеви и бубрежни проблеми. Rupert Butler, SS-Leibstandarte. The History of the first SS division 1933-45. Spellmount, Stapelehurst, 
2001, 178. 
3 Byron Tesapsidis, Deutsche Feldpost in Griechenland im II. WK. Band 2. Die Divisionen. Eigenverlag das Verfassers, Saloniki, 2005, 648.
4 Роден во Хаванген (Германија) во 1892 година; командант на полкот, подоцна СС бигадата „Адолф Хитлер“ од 1934 година; од 1 јули 1941 година, 
командант на I СС-оклопен корпус; на крајот на војната, е командант на Германската 6. СС-оклопна армија. По војната осуден е на доживотна робија 
поради командна одговорност, за извршени воени злосторства, меѓутоа, ослободен е во 1955 година. Умира во Лудвигсбург (Германија) во 1966 
година. Francois de Lannoy & Josef Charita, Panzertruppen. Les toupes blindees allemandes. 1935-1945. Editions Heimdal, Bayeux,  2001, 35.



командуваше со извидувачкиот баталјон на СС 
бригадата „Адолф Хитлер“ (Aufklärungsabteilung), во 

состав од четири чети: две моторциклистички, една со 
лесни борбени возила и една „тешка чета“ (самоходна 
артилерија, тешки минофрлачи, тешки митралези).5  За 
време на Априлската војна, 1. моторциклистичка чета, 
под команда на СС-капетанот Рудолф Шредер (Rudolf 
Schröder) настапуваше како посебна маршовско-
борбена група, меѓутоа, баталјонот е зајакнат со 
два пешадиски-моторизирани вода од I (пешадиски-
моторизиран) баталјон на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“.6 

По политичкиот преврат во Кралството Југославија, 
од 27 март 1941 година,  водачот на Третиот Рајх,  
Адолф Хитлер одлучи, операцијата „Марита“,7 да 
се прошири и на Кралстовото Југославија. Следеше 
колосално прегрупирање на Вермахтот во Централна 
Европа (Австрија) и на Балаканскиот Полуостров 
(Романија и Бугарија). Во Бугарија, комплетната СС 
бригада „Адолф Хитлер“, од Горна Џумаја (денешен 
Благоевград), се прегрупира во просторот на Радомир. 
Наредбата за учество во нападот на Кралството 
Југославија, ја доби на 5 април 1941 година. Според 
истата, СС бригадата „Адолф Хитлер“ требало да 
настапува на десното крило на XXXX армиски корпус,8  
од просторот западно од Ќустендил, со правец на 
дејство кон Скопје, истовремено, да го штити десното 
крило на 9. оклопна дивизија.9  Меѓутоа, од сеќавањата 
на Курт „Панцер“ Маер, дознаваме, дека наведениот 
план брзо ќе претрпи измени. Тоа беше резултат на 

5 Byron Tesapsidis, Deutsche Feldpost in Griechenland im II. WK. Band 2…653.
6 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската војна 1941
7 Тајна шифра на воената операција за напад на Грција.
8 Во состав: 9 оклопна дивизија, 73. пешадиска дивизија, СС бригадата „Адолф Хитлер“, зајакнат со дополнителни армиски единици. Истиот 
влегуваше во составот на Германската 12. армија, под команда на генерал-фелдмаршалот Вилхелм Лист (Wilhelm List), кој, истовремено, е и 
врховен командант (Oberbefhelshaber) на Вермахтот на Балканскиот Полуостров.
9 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската војна 1941 година...73.



изненадно брзиот продор на останатите единици 
од составот на XXXX армиски корпус во Македонија, 
посебно, продорот на 9. оклопна дивизија во 
просторот на Куманово-Скопје и продорот на 73. 
пешадиска дивизија во Централна Македонија, како 
и продорот на 2. оклопна дивизија10 во просторот 
Валандово-Дојран-Гевгелија. Според него, СС 
бригадата „Адолф Хитлер“ требало да настапува зад 
9. оклопна дивизија, до Скопје, а потоа да пресече во 
јужен правец и преку Прилеп да продолжи кон грчката 
граница.11 Стратегиската намера беше, просторот 
Прилеп-Битола да се искористи како оперативна 
база за продор на Вермахтот во западните делови на 
Егејска Македонија.

Пред навлегувањето во Македонија, Курт „Панцер“ 
Маер ги построи сопствените војници и им одржа говор 
пред престојната операција. „Им ги објаснив задачите 
на нашата претходница и можните потешкотии“...
„Сметав дека е важно да ги потсетам, дека нашите 
татковци, за време на Првата светска војна, водеа 
тешки борби по црните македонски планини и за 
одбрна на Битола“...„Битола, градот за кој е пролена 
толку многу крв е нашата прва цел“...„Сакав да го 
достигниме со брзина и изненадување“...„По моите 
зборови, наеднаш почуствував безрезервна доверба 
и зближеност од моите војници“...„Можев да ги водам 
во пеколот-ќе ме слeдеа“. 12

Продорот на извидувачкиот баталјон на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ во Македонија, започна на 8 април 

1941 година, во 17:00 часот. Баталјонот, од правец 
на Крива Паланка, во 21:00 часот пристигна во 

10 Од составот на XVIII армиски корпус.
11 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...46.
12 Истото...46.



Куманово, а потоа, без сопирање, продолжи кон 
Скопје и Велес.13 Од Велес, наместо кон Градско и 
Плетвар, продложи кон с. Извор, наидувајќи на слаб, 
неорганизиран, отпор на кралската југословенска 
војска. Во Прилеп пристигна во 2:35 часот, утрото 
на 9 април 1941 година, каде претходницата на 73. 
пешадиска дивизија пристигна десет часови порано. 
По краткиот одмор, зајакнатиот извидувачки баталјон 
на СС бригадата „Адолф Хитлер“, околу 6:00 часот, 
продолжи кон Битола, со 2. моторциклистичка чета, 
под команда на СС-капетанот Хуго Крас (Hugo Kraas), 
како претходница.14 

Според сеќавањето на Курт „Панцер“ Маер, околу 
7:00 часот, пред с. Вашерејца, кај мостот на р. Црна, 
зајакнатиот Извидувачки баталјон на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ ќе достигне една колона на 
кралската југословенска војска која се повлекувала 
кон Битола. Две германски борбени возила се 
издвоиле од баталјонот и веднаш припукале на 
кралските југословенски војници, кои се обидувале 
да ја преминат реката. На околу 100 м оддалеченост 
од зајакнатиот извидувачки баталјон на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“, со активирање на претходно 
поставените експлозивни направи, кралската 
југословенска војска го урнала мостот на р. Црна, 
за да не падне во германски раце. Според Курт 
„Панцер“ Маер, во воздухот се разлетале кралски 
југословенски војници, добиток и воени добиточни 
запреги, како и артилериски орудија. Останатиот 
дел од кралската југословенска колона ќе успее да 

се извлече. Зајакнатиот извидувачки баталјон на СС 
бригадата „Адолф Хитлер“ бил привремено успорен. 
Меѓутоа, железната конструкција на мостот која не 
била уништена при експлозијата е искористена да се 
изгради провизорен мост, по кој СС-војниците ќе ја 
преминат р. Црна и ќе продолжат кон Битола.15  

Нешто подоцна, на стариот пат Прилеп-Битола, 
кој води десно од железничката делница Прилеп-
Битола, кралските југословенски војници ќе отворат 
силен митралески оган. Дел од СС-гренадерите 
излегле од возилата и во стрелци (формација) ќе 
возвратат на нападот, во содејсво со борбените 
возила и едно противоклопно артилериско орудие 
од 50 мм. Под вооружениот притисок на Вермахтот, 
дел од кралските југословенски војници се убиени, 
додека останатите се разбегале. Курт „Панцер“ 
Маер ќе забележи, дека како што наближувале кон 
Битола, отпорот на кралската југословенска војска 
станувал поорганизиран и посмел. Веднаш наредил, 
зајакнатиот Извидувачки баталјон на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ без сопирање да продолжи кон 
Битола.16

Пред Битола, Курт  „Панцер“  Маер ќе забележи:  
„Битола (Манастир) лежеше пред нас“...„ Ја 
забележавме силуетата на градот распостелен 
меѓу планини“... На ридот десно од градот17 открив 
непријателска артилериска батерија, која штотуку 
се распоредуваше на позиција“... „Само понатаму!“..
„Само без долги вооружени престрелки!...„Мораме 

13 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската војна 1941 година...75.
14 Истото...75-76.
15 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...49-50.
16 Истото...50-53.
17 Се работи за Баир. 



што побрзо во градот“...18 Навлегувањето на 
зајакнатиот Извидувачки баталјон на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ било закамуфлирано од големата 
прашина, што ја кренале многубројните германски 
возила, кои со енормна брзина ќе навлезат во градот. 
Според Курт „Панцер“ Маер, кралската југословенска 
војска очекувала дека Вермахтот во Битола ќе 
навлезе во фронтална, а не во клин-формација. Само 
артилеријата на баталјонот се распоредила пред 
влезот во градот.19  

Извидувачкиот баталјон на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“ во Битола ќе навлезе попладне, на 9 април 
1941 година.20 И покрај тоа што ја изгубил воената 
карта и просторниот план на градот, Курт „Панцер“ 
Маер наредил, неговите војници да се упатат кон 
касарната,21  која сепак запамтил каде е лоцирана.22 
 
Покрај стихијниот, меѓутоа жесток отпор на група 
српски жандарми и националисти, кои дури ќе 
успеат да убијат двајца СС-војници кај Исак беговата 
џамија,23 зајакнатиот извидувачки баталјон на 
СС бригадата „Адолф Хитлер“ без сопирање се 

движеше кон касарната и ги изненади преостанатите 
кралски југословенски војници, кои веднаш ќе се 
предадат. По запоседнувањето на касарната, борби 
се воделе кај Пожарната команда и железничката 
станица. Таму, инженерискиот вод од составот на 
баталјонот, за неполн час го неутрализирал отпорот 
кај Гургурот.24 Така зајакнатиот Извидувачки баталјон 
на СС бригадата „Адолф Хитлер“ воспостави целосна 
контрола над Битола, за што во 17:00 часот е известен 
и штабот на бригадата.25 Според Курт „Панцер“ Маер, 
заземањето на Битола беше резултат на напорната 
воена обука, изненадниот продор и огромното воено 
искуство на баталјонот.26 

По запоседнувањето на Битола, веднаш од 
Извидувачкиот баталјон на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“, Курт „Панцер“ Маер одвои две борбени 
групи, борбената група „Крас“,27  со задача да продре 
до Струга и борбената група „Шредер“,28  со задача да 
изврши копнено извидување на просторот до линијата 
Лерин-с. Баница (Леринско).29 Тоа значеше дека до 
пристигнувањето на главнината на СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ во Битола имаше концентрирано 

18 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...53.
19 Истото...53.
20 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската војна 1941 година...77.
21 Каде што денес се наоѓа националната установа „Завод и музеј Битола“.  
22 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...53.
23 Истите, наредниот ден, со воена музика и највисоки воени почести, при насобран многуброен народ, се закопани кај чешмата, која и денес постои 
кај пожарната и економското училиште во Битола.
24 Денешната населба Боримечка.
25 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...53-54.
26 Истото...54.
27 Во состав: 2. чета на извидувачкиот баталјон, еден вод самоходни-противпешадиски артилериски орудија (SIG 33, 15см) и две борбени коли (2см), 
под команда на СС капетанот Хуго Крас.
28 Во состав 1. чета на извидувачкиот баталјон, под команда на СС капетанот Шродер.
29 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...54-55.



минимални германски сили.

Квечерината, на 9 април 1941 година, борбената 
група „Крас“ тргна за Струга. Кај с. Братиндол, таа 
изненади една артилериска батерија на кралската 
југословенска војска, чиј персонал веднаш ќе го 
зароби. До полноќ, меѓу 9/10 април 1941 година, 
истата стигна до подножјето на превојот Дервен (кота 
1179), кај с. Ѓавато.30  

На превојот Дервен, кралската југословенска војска 
имаше организирано солидна одбрана, од двете 
страни на патот, што гравитираше кон Битола. Таму 
е распореден еден зајакнат пешадиски баталјон, 
кој бил добро вооружан и опремен.31 Извршено е 
и оперативно запречување на патот кој води кон 
превојот со поставуваше на противпешадиски и 
противоклопни препреки.32 

Нападот на борбената група „Крас“ на позициите на 
кралската југословенска војска на превојт Дервен 
започна по полноќ, на 10 април 1941 година. 
„Есесовците“ веднаш ќе ги заземат предните 
противнички одбранбени позиции и ги опсипаа 
со артилериски и митралески оган позициите на 
кралската југословенска војска кај црквата Св. 
Богородица, која се наоѓа на највисоката точка на 
превојот. Германскиот напад на тие позиции започна 
взори и тие исто така се заземени.33

  
Нападот на борбената група „Крас“ на Дервен, 
драматично е опишан во мемоарите на СС-мајорот 
Маер. Истиот го следел од непосредна близина. 
Посебен впечаток му оставиле неприступачниот 
терен; агилноста на неговите војници, посебно 
самоходната артилерија, која ќе пружи жестока 
артилериска поддршка. Самиот влегол во една 
од двете германски борбени коли и учествувал во 
задушувањето на последниот отпор на кралската 
југословенска војска. СС-капетанот Крас го нашол 
клекнат и потпрен на црквата Св. Богородица и 
најискрено му честитал на извојуваната победа.34   
Според неговите зборови: „Успехот со зборови не 
може да се опише“...„На овие позиции еден баталјон 
можеше слободно да одбие напад во јачина од повеќе 
полкови“...35 Сепак, причините се подлабоки. По усните 
искази на локалното население, по заземањето на 
Битола, кралските југословенски војници на Дервен, 
повеќето Македонци од околните Битолски села ќе 
ги зафати паника, а герамнскиот напад ќе ги затекне 
во недоумица, дали да се борат или да се разбегаат, 
поради тоа, животот ќе го загубат или се ранети 
околу 60 војници на кралската југословенска војска, 
додека околу 100 се заробени, како и една комплетна 
артилериска батерија (чета). Дел од кралските 
југословенски војници успеале да се пробијат до с. 
Маловиште, односно манастирот Св. Ана.36

По борбите на Дервен, борбената група „Крас“, скоро 

30 Истото...55.
31 Со четири пешадиски и една артилериска чета.
32 М-р Јован Кочанковски, Битола и Битолско во НОБ и Антифашистичката војна на Македонија (1941-1945). Битола и Битолско во Втората светска 
војна. том 1. 1941-1943. Општински одбор на Сојузот на борците од НОВАМ-Битола, Битола, 2010, 124-125.
33 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...55-56.
34 Истото...56.
35 Истото...56.
36 М-р Јован Кочанковски, Битола и Битолско во НОБ и Антифашистичката војна на Македонија (1941-1945). том 1. 1941-1943...127., Panzermeyer, 
Grenadiere. 11 Auflage...56.



37 Роберто Трајковски, Германските воени операции во Македонија за време на Априлската војна 1941 година...79.
38 Истото...79.
39 Panzermeyer, Grenadiere. 11 Auflage...55-56.

во излетничка атмосфера се упати кон Охрид.37 По пат 
пресретнуваќи помали групи на кралски југословенски 
војници кои веднаш се предавале. Во 17 часот таа 
пристигнала во Охрид.  Наредниот ден, на 11 април 
1941 година, еден вод со борбени коли од 3 чета на 
Извидувачкиот баталјон на СС бригадата „Адолф 
Хитлер“, околу 13:50 часот пристигна во Струга, каде 
околу 16:00 часот воспостави радио-врска, а потоа и 
физички контакт со италијанската војска распоредена 
на Ќафасан.38 

Во исто време додека борбената група „Крас“ 
продираше кон Струга, борбената група „Шродер“ 
започна со запоседнувањето на линијата с. Баница 
(Леринско)-Лерин. При копненото извидување на 
просторот околу Лерин таа ќе изненади и уништи две 
британски борбени коли, при што ќе заплени неколку 
топографски карти од кои ќе се дознаат оперативните 
намери на Британците распоредени во Егејска 
Македонија.39 

Веќе на 10 април 1941 година, во просторот на 
Битола започна прегрупирањето на главнината на СС 
бригадата „Адолф Хитлер“. Поради брзиот развиток 
на настаните, веќе наредниот ден таа започна да 
се прегрупира во Егејска Македонија, следеа нови 
борби во кои посебно Извидувачкиот баталјон на 
СС бригадата „Адолф Хитлер“, под водство на Курт 
„Панцер“ Маер повторно се докажа. Иако кај превоите 
Килди и Клисура загуби 53 војници, СС бригадата 
„Адолф Хитлер“ го попречи повлекувањето на 
Грчката Епирска армија кон Јужна Грција и ја принуди 
да капитулира.

Д-р Роберто Трајковски



Јане 
Сандански 
 
македонски револуционер  
1872 - 1915  
 
(портрет карикатура, 
молив во боја на хартија) 

 
Никола Анѓелкоски



Марко Крале - Кеазим Исинов



Кеазим Исинов, роден на 
16 април 1940 година во 
село Садовец, плевенско, 
е истакнат бугарски 
академски сликар и носител 
на престижната бугарска 
награда орденот „Св. св. 
Кирил и Методиј“ за заслуги 
од областа на културата.

Тој во неговиот долг 
професионален живот 
има поставено повеќе од 
30 самостојни изложби во 
Бугарија и уште десетина 
надвор од неа.

Во неговото богато 
творештво спаѓаат и 
неколку слики на познатиот 
македонски владетел Крале 
Марко, кој што освен во 
македонскиот застапен е и 
во српскиот и бугарскиот 
фолклор.

Александар Стеванов



Интервју со младата македонска 
писателка Милица Пашовска



 
Како помина издавањето на твојата прва 
стихозбирка „Другата страна на прозорецот“?

Издавањето помина онака како што и очекував да 
помине. Иако, ме разочара фактот на неколку статии 
што „пловат“ низ социјалните мрежи, околу тоа дека 
млади писатели повеќе нема, и дека книжевноста 
нема фокус низ нив. Што и не е точно во целост. 
Млади писатели има, печатат книги, прават промоции 
но каде е тука поддршката што ја очекуваат од 
читателите? Мислам дека сите сме должни да дадеме 
еден поголем поттик, инаку творењето ќе осамне на 
социјалните мрежи. 

„Другата страна на прозорецот“ е само 
една од трите книги со кои ти го збогати 
македонското творештво оваа 2014 година. 
Кажи ни нешто повеќе околу тоа?

Точно така,  се работи за вкупно три книги едната е 
стихозбирката како што и напоменавме „Другата 
страна на прозорецот“, чии песни ги пишував 
изминативе две-три години и се еден одраз на мојата 
фантазија. Целта на стихозбирката е да ги поттикне 
читателите, да погледнат од другата страна на 
животот, не е сè црно и бело. Втората книга, исто 
стихозбирка го носи насловот „Поетска Харфа 2“, во 
неа работевме јас и уште 25 писатели со свои творби. 
Додека, пак третата исто така збирка но овој пат 
раскази го носи насловот „Неверства и страсти“, во 
која напишав кратки раскази околу, како што и самиот 
наслов кажува, неверствата и страстите во врските, 
браковите, но и кај пријателите. Особено, мислам дека 
ќе им се допаднат на женската читателска публика, и 
дека ќе се препознаат барем во еден од неколкуте 
кратки раскази. 

Се спремаш ли за некоја голема промоција? 

 
Секако, штом се испечати збирката раскази, во план 
ми е еден поинаков начин на промоција што значи ќе 
се тргнам од онаа класична промоција на книгите. 

Во кој вид творење се гледаш повеќе, во 
поезијата или расказите? 

Оние кои што ја прочитале или ќе ја читаат „Другата 
страна на прозорецот“ ќе знаат дека продолжувам 
понатаму со раскази. Последната страница од 
стихозбирката не случајно ја заокружив со песната 
„Последна песна“, што и е точно, засега таа ќе биде 
последна песна во однос на поезијата. 

За што најмногу сакаш да пишуваш? 

Па претежно пишувам за сè. Во моите дела има 
најразлични тематски содржини, не бирам, секогаш 
зависи што точно ќе ме инспирира. 

Од каде ја црпиш инспирацијата?  

Најчесто од долгите прошетки, утринското прво кафе, 
музиката и возењето со автобус ја црпам испирацијата 
за пишување. Но сепак зборовите се тие кои наоѓаат 
некаков чудесен пат за да стигнат до мене во секое 
време. 

Познато е дека писателите уживаат во чаша 
вино, дали и ти исто практикуваш чаша вино 
додека пишуваш? 

Секако, умерено. Обично го практикував додека 
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пишував поезија, бидејќи поезијата е нешто налик на 
тивка музика, а тивка музика доаѓа со чаша миризливо 
вино. 

Колку време ти требаше да ги напишеш 
расказите кои ги склопи во „Неверства и 
Страсти“?

За расказите ми требаа точно 15 дена, секако некој 
ден плус со ситни поправки и подготовки. Но одеа 
релативно брзо, бидејќи веќе имав замисла како тоа 
треба да изгледа. 

На предната страница на стихозбирката 
„Другата страна на прозорецот“, пишува дека 
ја посветуваш на своето семејство, тие ти беа 
најголема поддршка? 

Секако, секогаш беа тука да ги криткуваат моите 
ракописи. Морам да признаам, дека на почетокот 
беа многу скептични околу мојата одлука да се бавам 
на еден начин со пишување. Но тоа е веќе зад нас, и 
сега уживаат во секојдневно читање на она што ‘им го 
подарив.

За крај, што би им препорачала на 
младите писатели? 

Да не се предаваат. Ако вредат, нивните дела кога-
тогаш ќе се истакнат, и нивното време ќе си дојде. Да 
си работат за своја душа и нека издаваат книги, нека 
продолжат да ги полнат македонските библиотеки 
па и странските. За голем успех, рецептот е голема 
упорност. И секако, многу да читаат. 

Благојче Андонов
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COMELINESS AND CHARM CLAD 
IN BROIDERY AND BROCADE
She is a native of Struga, a town situated on the 
north shore of Lake Ochrida—a fine stretch of 
water, eighteen miles long, lying high among the 
mountains in the south of Serbia on the Albanian 
frontier. Her dress, with its close-fitting, embroiderd 
bodice and handsome brocade apron, betokens 
that delight in personal adornment which is so 
marked a characteristic of the Macedonian races.

УБАВИНА И ШАРМ ОБЛЕЧЕНИ 
ВО ВЕЗОВИ И СРМА

Таа е родум од Струга, град што се наоѓа на 
северната страна на охридското езеро—прекрасно 
пространство од вода, долго осумнаесет милји, 
што лежи високо помеѓу планините на југот од 
Србија (Македонија) кон границата со Албанија. 
Нејзината носија, со тесното извезено елече 
и убавата срмена престилка, го означува она 
задоволството од личното украсување што е 
посебна карактеристика на македонските раси. 

Објавено на стр. 4570 од книгата “Peoples of all 
nations”, објавена во 1922 година, уредена од J.A. 
Hammerton. 

Автор на фотографијата: L.G. Popoff

Превод од англиски на македонски јазик: 
Гоце Панговски





АНДРЕЈ МАНЕВ
млад стрип цртач од Охрид
Андреј Манев е млад стрип цртач од Охрид, кој веќе 
неколку години работи на полето на деветата уметност. 
Иако примарно се занимава со графички дизајн и 
илустрација, негова најголема пасија е стрипот. Две 
последователни години учествува на „Балканската 
смотра на млади стрип автори“ во Лесковац - Србија. На 
истиот фестивал како дел од изложбата „Македонскиот 
стрип денес“, минатата година учествува со свои дела. 
Исто така зема учество и на Стрип фестивалот во Велес.

На сите фестивали досега учествува во соработка со 
сценаристот Јордан Коцевски, и тоа со стриповите: “The 
Slayer”, „Волкот Лош“, „Кај водопадот“ и “Dragon Slayer 
Wanted”. За последниот стрип ја добиваат првата награда 
на издавачката куќа “GrozenEnt” од Бугарија. 

Негова илустрација заедно со илустрациите на повеќе 
македонски стрип автори се појавува во стрип албумот 
“Modus Vivendi” на Дарко Богданов. Негов прв самостоен 
стрип е „Молитва за Кутулу“, а во иднина се планираат 
повеќе стрипови со слична тематика. Последно негово 
дело е „Крв и Челик:  Заседа“ кое го работи заедно со 
Славчо Новески, а во моментов се подготвува негово 
продолжение.

      











Основачите на ВМРО уште пред да ги стават темелите 
на тоа народно дело, се инспирирале од мислата дека 
штом ќе се реализира првата цел – организација на 
учителски кадар – мислата на македонскиот народ 
брзо ќе се разбуди и ќе никнат нежните фиданки на 

онаа величествена зграда за којашто  мечтаеа тие 
македонски народни трудбеници. Тие го расчистија 
патот по којшто требаше да тргнат и нивната надеж и 
желби станаа реалност. Учителството ја одигра својата 
цел и во скоро време без личен егоизам, народните 

Смилевскиот раководител

Георги Павлев - Чуранов (прв во првиот ред од десно), неговиот брат и нивните семејства.



сили во спрега тргнаа по патот на народниот деец 
без и најмалку да се плашат од последиците. Така 
Македонија беше посеана со револуционерни 
организации и групи, коишто набргу масовно го 
зафатија и разбудија населението од селата.

Многумина имени и безимени херои ги положија пред 
олтарот на слободата нивните свети мошти, додека се 
изгради таа моќна организација којашто го разбуди од 
длабок сон македонскиот роб. Така организацијата 
стана држава во држава, а тоа особено се чуствуваше 
во Битолскиот вилает.

Провидението одлучило Смилево, мијачко селце 
вгнездено во сртовите на Бигла планина, да ја одигра 
историската улога во подготвувањето на востанието. 

Првиот раководител на Смилевската организација 
е Георги Павлев-Чуранов, роден околу 1860 
година. Тој останува на функција до Илинденското 
востание. Определен период од околу десет бурни 
години, тој неуморно работи околу подготовката на 
Илинденското востание и зема активно учество во 
речиси сите средби и конференции меѓу првите луѓе 
во ВМРО, без разлика дали се работи за Битола или 
за другите краишта на револуционерниот округ. Тој 
станал центар на целата револуционерна дејност во 
Демир-Хисарско, Крушевско, Кичевско и Ресенско, 
така што Смилево беше клучот за подготовката на 
востанието и преку Чуранов поминуваше целата 
кореспонденција, оружје и логистика. 

Георги Павлев – Чуранов е еден од онаа фаланга 
на самопожртвувани дејци, коишто во виорт на 
нерамната борба со многубројната орда на Бахтијар 
паша, ги ставија на револуционерната клада сите свои 
морални и материјални вредности.

По време на востанието , за горски началник на 
Ѓавато-колскиот реон се назначени: Георги Сугарев, 
Ѓакон Евстатиј и Георги Чуранов, а за постар горски 
началник останува Георги Сугарев.

Георги П. Чуранов е благ и кроток човек. И кога си 
најуплашен и гневен, само еден негов благ збор една 

Кратовскиот војвода Атанас Бабата со двајца комити 
распределуваат храна за четите 1903 год.



негова насмевка се во состојба да изменат сè. Вечната 
насмевка му е запечатена на лицето. Тој, како горски 
началник, ја исполни дадената задача со чудно 
спокојствие и ладнокрвност. Само еден негов подвиг 
најдобро ја карактеризира и открива неговата широка 
душа, окрилена од светлите зраци на онаа епоха-
подвиг којшто малкумина можат да го направат.

На Илинден 1903 година, според обичајот, турските 
војници се подготвувале за вечерна молитва. Малку 
пред тоа, востаниците заедно со својот штаб ја 
напуштаат Бигла планина и тајно навлегуваат во 
Смилево. Кога аскерот ја започнува вечерната молитва, 
востаниците под раководство на штабот - Даме Груев 
и Анастас Лозанчев и горските началници, Ѓакон 
Евстатиј и Георги Чуранов, го заземаат центарот на 
селото, смилевските селски војводи со нивните чети, 
заобиколувајки го селото, успеваат да ги обезбедат 
сите опасни места и поставуваат заседи, додека за 
тоа време војводата Сугарев со Цапарските чети им го 
чува грбот во правец од кај Ѓавато.

Сите востаници со нетрпение ги очекуваат турските 
војски да излезат на чистината пред бугарското 
училиште (тогаш трансформирано во касарна на 
турската војска) за да започнат со молитвата. По 
започнувањето на молитвата, вкрстен оган како 
фурија од сите страни го изненадува турскиот аксер. 
Во општиот хаос, војниците бараат  заштита, бегајќи 
на сите страни. Неколку турски војници успеваат да 
се засолни во бакалскиот дуќан на Чуранов. Од тука 
неколкуте турски војници успеваат да пружат подршка 
на преостанатиот дел од турскиот аскер засолнет во 
касарната. Во ваква состојба штабот на востаниците 
одлучил да го запали и другото масивно здание на 
Чуранов, коешто во тоа време служело како бугарско 
училиште и во него заседавал конгресот, за да преку 

него се запали Чурановиот ан и бакалскиот дуќан со 
цел да се принудат војските да излезат на отворено.
Штабот го повикал Чуранов, му ја опишал состојбата, 
барајќи насоки и совет од него. Чуранов, свртувајќи се 
со блага насмевка кон своите соборци им дава наредба 
да донесат 2-3 тенекии со газје, додека Борис Сарафов 
и поручникот Димитар Стојков низ облак од куршуми 
ја потпалуваат заседателната сала на конгресот, од 
кадешто оганот се пренесува и ги потпалува околните 
зданија. Кога Чуранов забележува дека горат неговите 
масивни куќи, почнува да пее: „Жив е тој таму на 
балканот ... “. Тој гест на висок револуционерен дух 
влева ентузијазам за борба сред востаниците и сите 
гледаат во Чуранов со восхит заради неговото големо 
сознание во започнатата борба, а тој се провикнува со 
својот моќен глас: „Горете, браќа, запалете ги моите 
куќи,... не ме жалете ... Кога ќе дојде слободата, ќе 
направам поубави и поголеми“. Така тој и покојната 
му жена се соочуваат ладнокрвно со пожарот, којшто 
стихијно ги уништува нвните прекрасни куќи и тоа во 
моментот кога еден од нивните синови (првенецот) 
учествува во редовите на востаниците за да ја испита 
својата бујна желба во прогонството на вековниот 
непријател.

По големата борба и  напредувањето на војската на 
Бахтијар паша, на 15 Август 1903 година востаниците 
заедно со штабот и целото население отстапуваат, 
додека Георги Чуранов сеуште со својот дух и 
сила успева да го одржи духот на востаниците и 
населението и останува еден од првите поддржувачи 
на Даме Груев.

Едвај поминаа две години од епската битка во 
Смилево, уште ветровите не ја беа разнеле пепелта од 
изгорените и срушени куќи и дождот уште не успеал 
да ја измие засирената крв на паднатите бранители, 



Георги Чуранов се врати на својата работа во родното 
село. Тој тоа го сторил веднаш по амнестијата за 
да биде сред своите браќа со скршен дух, за да ги 
охрабри и да им го закрепне духот. 

Како ранет бев останал на лекување во с. Големо 
Илино. Решив да отидам до Смилево да ја стигнам 
четата на Ѓакон Евстатиј, но близу Боишта започнал да 
ме следи жандармот Вангел. Стигнав во Смилево со 
еден курир влегувајќи директно во куќата на Чуранов. 
Откако се подраздени пред куќата се забележаа 
силуети на жандармите. Бев решен да си ставам крај 
на себе си, кога ја осетив силната десница на Георги 
којшто ми го грабна оружјето и го фрли настрана. 
„Во моја куќа си и јас одговарам за тебе со мојата 
глава. Ако падне мојата глава и твојата ќе падне“ – 
ми промрмори, слегувајќи надолу по скалилата ме 
изгледа така што се засрамив на своите 20 кревки 
години.

Со своето држење тој успеа да ги убеди жандармите 
да пребараат во неговата куќа и да надгедуваат за 
да по дводневен престој во Смилево ја напуштија 
неговата куќа, а мене во умот ми се запечатија 
неговите зборови: „По Смилево, најмногу го сакам 
Кузета, Васета ...“ – набројувајќи половина дузина од 
своите деца.

Стефан Аврамов „Илустрација Илинден“, Софија, 
октомври 1930 година, година 3, книга 8(28) стр.1-3

Превод: Сашо Гачев



Ако мудроста на Европа не спроведе ред, неизбежно 
е наскоро да блесне искра во Македонија, и според 
славната изрека, да се запали земјата. Тоа се случува 
токму сега, во државите на султанот на Константинопол, 
да се случуваат невидени злосторства, и повторно да 
се покажува сила и моќ. Секој ден Отоманската војска 
врши злосторства кои предизвикуваат немири. 

Во Стојаково, пред осум дена турската редовна 
војска извршила убиство на дете од девет години, 
син на извесен Иван Христов. Во Бистрица во 
Солунскиот вилает, војници на турската регуларна 
армија организирале воена парада со намера да 
предизвикаат терор и страв меѓу христијанското 
население. Сите избегале при нивниот настап. 
Удирајќи без милост беспомошни луѓе, стари лица, 
мали деца, тие навредувале жени, елиминирале, 
ликвидирале без причина. Еден турски офицер, 
барајќи караница со христијанин со име Христо 
Монов, на сред бел ден го убил него и неговиот слуга. 

На крајот на јануари, во Бојлица, Гевгелиска околија, 
поминувала мирна и среќна поворка на една 
православна христијанска свадба. Сите од поворката 
биле  со само една мисла за славење на невестата и 
младоженецот, облечени во своите убави костими 
збогатени со нивните украси. Децата среќни скокале 
околу новите младоженци, старците со насмевки ги 
испраќале овие два млади животи кои очигледно биле 
среќни и весели. Никој не ни помислувал на нешто 
лошо. 

Одеднаш, од аголот на улицата, на очиглед на 
војничката гарда, неодредена група турци отвориле 
оган кон поворката, и пред сè, три мали деца паднале 
смртно ранети. Потоа младоженецот бил застрелан 
во грлото и таткото на невестата паднал, погоден од 
куршум во страна. Исто така две млади жени биле 
грабнати: тие исчезнале и повеќе не се слушнала 
никаква вест за нив. 

Сите овие факти не можат да се толерираат, 
цивилизираните народи не можат да ги подржуваат 
овие злосторства, кои остануваат неказнети, и ако 
султанот не е доволно силен да спроведе ред во 
своите земји, тој е обврзан под итно да побара помош, 
сакал тој или не. Мора да се стави крај на овие ужаси. 
Да, тоа е лесно да се каже, но европските земји се 
љубоморни едни со други, тие се претпазливи на 
апетитите на своите соседи. Затоа никој нема да 
интервенира за да не ги преземе врелите костени од 
својот сосед. Ова е тоа што му дава сила на болниот 
од Константинопол. Црвениот Султан знае, тој гледа, 
тој тоа го злоупотребува.

Le Petit Journal, 15 февруари, 1903 (број 639)

Превод од француски: Никола Темков

Во Македонија 
Масакр на Православна свадба од страна на турските војници





Si la sagesse de l’ Europe n’ y met bon ordre, nous sommes 
exposés à voir bientôt luire en Macédoine l’ étincelle qui, 
selon une parole célèbre, mettra le feu au continent.Il 
se produit, en ce moment, dans les états du sultan de 
Constantinople, des crimes inqualifiables, et cela malgré 
les réclamations réitérées des puissances. Chaque jour 
les soldats ottomans commettent des atrocités qui 
soulèvent un tollé général. 
A Stokoyovo, il y a huit jours, des réguliers turcs 
assassinent un enfant de neuf ans, fils d’ Yvan Christoff. 
A Bis’ritza, dans le villayet de Salonique, les soldats de 
l’ armée régulières turque organisent une promenade 
militaire destinée à jeter la terreur parmi la population 
chrétienne. Tout fuit à leur approche. Ils frappent sans 
pitié les hommes sans défense, vieillards, des petits 
enfants ; ils insultent les femmes, les enlèvent, les 
font disparaître. Un officier turc cherche querelle à un 
chrétien nommé Christo Monoff et, en plein jour, le tue 
ainsi que son domestique. 
A la fin du mois de janvier, à Boïlitza, dans le Kaaza de 
Ghedghéli, passait, paisible et heureux, le cortège d’ une 
noce chrétienne orthodoxe. Chacun ne pensait qu’ à 
fêter les jeunes mariés, charmants tous deux dans leurs 
beaux costumes de fête, dans leur beaux atours. Les 
enfants sautaient autour du nouveau couple, joyeux ; les 
vieillards souriaient à ces deux jeunes existences qui s’ 
ouvraient heureuses et gaies. Personne ne pensait à mal. 
Tout à coup, au coin d’ une rue, sous l’ oeil in différent 
des soldats d’ un corps de garde, des turcs tirent contre 
le cortège des coups de fusils et, tout d’ abord, trois 
petits enfants tombèrent mortellement frappés. Puis 

le mari reçut une balle dans la gorge ; Le père de la 
mariée tomba frappé au flanc par une balle ; deux jeunes 
femmes furent enlevées : elles ont disparu et l’ on n’ a 
plus eu de leur nouvelles. 
Tous ces faits sont intolérables, les nations civilisées ne 
peuvent supporter plus longtemps ces crimes, les laisser 
impunis, et si le sultan n’ est point assez fort pour faire la 
police dans ses états, il est urgent d’ aviser à l’ y aider, qu’ 
il le veuille ou non. Il faut que ces horreurs finissent. Oui, 
c’ est facile à dire ; mais les nations européennes sont 
jalouses les unes des autres ; elles se méfient des appétits 
des voisins. Et c ‘est à qui n’ interviendra pas pour ne pas 
tirer les marrons du feu pour le voisin. C ‘est ce qui fait la 
force de l’ homme malade de Constantinople Le sultan 
rouge le sait bien, il en profite ; il en abuse.

    Le Petit Journal du 15 Février 1903 (Numéro 639)

En Macédoine
Une noce orthodoxe massacrée par des turcs





Иго
р Атанасовски - ХареТОП 10 ЛИСТА



Коста Солев Рацин 

 
Mоите први контакти со неговата поезија 
беа кога имав 4 години, и верувале или 

не јас ја говорев неговата поезија на сите семејни собири 
пред роднините, како атракција, но дури многу подоцна ја 
разбрав. 

Џими Хендрикс (Jimi Hendrix)

 
 
Го слушнав прв пат во 6то одделение и 
изјавив: е ова сакам да бидам. Тоа беше 

чувство што не можам да го опишам, нешто засекогаш ми 
се смени, и после тоа земав гитара во раце. 

Блузот

 
Истражувајќи кои се мајсторите од кои 
Хендрикс учел, го најдов блузот. Нема 

да ги набројувам поединечно сите оние музичари од кои 
учев блуз, но тогаш знаев дека без разлика во која музичка 
форма ќе се изразувам, чувството ќе биде блуз!!! 

Полис (The Police)

 
Група омилена на мојата генерација. 
Ме пленија со нивната енергија 

и минимализам, и воедно ми отворија нови музички 
хоризонти. 

Крафтверк (Kraftwerk)

Уште едни минималисти. Прв пат 
ги слушнав во 8мо одделение и бев 

воодушевен од тој звук. Многу подоцна сфатив дека се и 
одлични композитори, до ден денес нема ништо слично!!! 

Пинк Флојд (Pink Floyd) 
 
 
 
Е тука се случи она вистинското. Ако 
баш морам да изберам една група, тоа 
се Пинк Флојд. Безвременска музика и 

текстови од кои го учев животот. А за гитарата на Дејвид 
Гилмор... поет!!! 
 

Иго
р Атанасовски - ХареТОП 10 ЛИСТА

Да се изберат 10 личности или групи што имале влијание врз мене е многу 
тешка задача,но еве ќе се обидам да издвојам, без некаков редослед 
10 кои се сигурно „виновни“ за она што сум јас денес.



Горан Стефановски 

Неговите драмски текстови ме натераа 
да читам повеќе, да ја засакам уште 

повеќе македонската литература, а дружењето со него, 
кога ќе не собереше во МЦМ каде што често доаѓаше на 
нашите блуз свирки, ми помогна да си одговорам на многу 
прашања за животот и уметноста.  

Мајлс Дејвис (Miles Davis)

 
Нешто како Хендрикс! Ме однесе 
во некои други води, отвори некои 

непознати простори и ми даде чувство на слобода. 

Езгија оркестра  

 
 
Група што ја формираше Бодан 
Арсовски (Леб и Сол), а во која членуваа 

Кокан Димушевски, Сабит Тахири, Гоце Мицанов и нашиот 
гуру Пеце Атанасовски. Искуство што неможе да се купи со 
пари и период кога можеби најмногу созреав како музичар. 

Банкрот Блуз Бенд

 
 
И за крај нешто што има голема улога 
во мојата интимна историја: Банкрот 

Блуз Бенд. Почна како обично дружење, а ми го одреди 
животниот пат. 

Гоце Панговски



MANNERS IN MACEDONIA: 
LADIES FIRST. 
 
Punch, or the London Charivari, Vol. 153, Sept. 26, 1917, page 229



ИКОНИ ОД МАКЕДОНИЈА

Воведението на Богородица, прва четвртина на XVII век, непознато потекло, 
Музеј на Македонија.



Распетието, 1730-1739 година, работилница на зограф Давид од Селеница, 
црква Св. Димитрија, Битола
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„Овој електронски весник баш спаѓа во 
тоа, електронско издание од национален 
интерес. Се објавуваат интересни содржини, 
кои досега искрено ретко или никогаш ги 
немам сретнато, а се важни да се знаат“,  

Никола Темков, стрип автор и илустратор
 
 
 

Македонска ризница:

Мoжете:

да споделите – да умножувате, 
дистрибуирате, јавно да го прикажувате или 
јавно дигитално да го прикажувате делото.

Под следните услови:

Наведи извор — Морате да го наведете 
изворот на ист начин како што тоа го 
направил авторот или давателот на 
лиценцата (но не на начин кој би сугерирал 
дека тие ве поддржуваат вас или вашето 
дело).

Некомерцијално — Не смеете да го 
користите ова дело за комерцијални цели.

Без адаптирани дела. — Не смеете да го 
промените, трансформирате или да го 
адаптирате ова дело.

Е-ПОШТА:
makedonska.riznica@yahoo.com
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http://archive.org/search.php?query=MacedonianTreasureTrove
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http://makedonskariznica.blogspot.com/
https://www.facebook.com/MakedonskaRiznica
https://twitter.com/MacedonianTreas
http://www.youtube.com/user/Macedoniantreasure
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